
 

 
System ProPublico © Datacomp Strona 1/2 

Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 
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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-07-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na Sukcesywne dostawy artykułów medycznych. 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 

Załącznik 1H - pieluchomajtki 

Pozycja 1 

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pielucho majtek o obwodzie w pasie 

120 cm – 150 cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnych ściągaczy taliowych (przód i tył)? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pozycja 2 

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu higienicznego w rozmiarze 

90cm x 60cm z tolerancją rozmiaru +/- 3 cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pozycja 3 

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu niejałowego w rozmiarze 

80cm x 210cm wykonanego z dwuwarstwowej bibuły ze spodem z tworzywa sztucznego, 

w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża gody. Zgodnie z SIWZ. 

 

5. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr III poz. 25 wosk kostny 3 składnikowy: wosk 

pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu?  

Uzasadnienie do pytania l: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu 

izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego 

rozgrzewania w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie stawia wymogu aby wosk kostny był 3 składnikowy.  

6. Dotyczy Pakietu nr III poz. 25 : Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych chcąc zachować zasadę równego traktowania i uczciwej 

konkurencji wydzieli z Pakietu nr III poz. 25 (wosk kostny) i utworzy z niej odrębny pakiet 

albo dopuści możliwości składania ofert na pozycje ?  

Uzasadnienie do pytania 2: Wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu lub dopuszczenie 

możliwości składania ofert na pozycje spowoduje zwiększenie konkurencyjności cenowej. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.ocr.pl  

 

         Zamawiający 

http://www.bip.ocr.pl/

